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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi seperti yang 

tertera pada gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Flowchart Metode Penelitan 
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Langkah awal dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan 

pengumpulan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan kipas 

angin pada kehidupan sehari-hari.  Data yang telah dikumpul tersebut kemudian 

dirumuskan dan dilakukan pemecahan masalah agar dapat diimplementasikan. 

Dengan berlandaskan penelitian-penelitan  terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini, penulis menentukan spesifikasi produk yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah tersebut dan melakukan perancangan sistem yang sesuai 

dengan spesifikasi produk.  

Tahap kelima merupakan tahap dimana dilakukan pengimplementasian sistem 

sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap terakhir 

merupakan tahap pengujian alat yang telah di buat. Tahap pengujian ini untuk 

menentukan apakah alat yang telah di buat sudah sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Apabila alat yang telah dibuat sudah 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan maka dapat disimpulkan maka sistem 

pada alat telah berjalan dengan baik dan dapat digunakan. Namun, apabila sistem 

yang telah dibuat belum memenuhi spesifikasi maka proses penelitian dapat diulang 

kembali mulai dari tahap studi literatur dan sebagainya agar sistem dapat sesuai 

dengan spesifikasi 

3.2. Spesifikasi Produk 

Adapun dalam penelitian ini, rancangan yang telah disusun memiliki spesifikasi 

sebagai berikut : 

▪ Tipe kipas angin berdiri  

▪ Material kipas angin terbuat dari besi dan baling-baling kipas angin 

terbuat dari plastik 

▪ Diameter kipas ±45 cm 

▪ Dimensi produk 16 inch 

▪ Tinggi kipas ±90 cm 

▪ Jumlah baling-baling kipas 5  

▪ Auto rotasi 3600 horizontal 

▪ Pendeteksi manusia 
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Berikut diagram blok sistem pada alat  

 

 

Gambar 3. 2Diagram Blok Sistem 

Gambar 3.2 merupakan gambar diagram blok sistem  yang terdiri  dari beberapa 

komponen-komponen penunjang sistem. Untuk pengendalian sisem kerja kipas 

angin terdiri dari 2 jenis komunikasi antar sistem yaitu komunikasi menggunakan 

kabel dan tanpa kabel. Bagian yang terhubung dengan kabel ialah sensor passive 

infrared, sensor DHT11, motor stepper , LED, baterai lead acid. Sedangkan tanpa 

kabel yaitu dengan menggunakan remote inframerah. 

Kemudian flowchart sistem dibuat sebagai berikut.  
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Gambar  3. 1 Flowchart Sistem 

Flowchart Gambar 3.3 menjelaskan cara kerja sistem pada alat yang terdiri 

dari langkah langkah kerja. Setelah sumber tegangan di sambungkan lalu kita harus 

memilih mode kerja dari kipas angin. Kipas angin memiliki dua mode kerja, 

pertama mode automatic dimana kipas menjalankan keseluruhan sistemnya secara 

otomatis sesuai dengan program yang ditanamkan pada kipas angin dan pada mode 
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manual keseluruhan sistem kerja kipas angin dikendalikan oleh manusia. Pada 

mode otomatis sensor suhu akan mengukur suhu dan kelembaban dalam ruangan 

jika suhu dalam ruangan >28°C maka kipas akan menggerakkan baling-baling 

kipas angin untuk menghasilkan udara yang sejuk dan segar. Setelah itu sensor 

pendeteksi manusia akan mendeteksi keberadaan manusia untuk menentukan arah 

kepala kipas angin dan kipas akan mengarahkan angin yang dihasilkan sesuai 

dengan arah manusia. Selain mode otomatis, kipas memiliki fitur mode manual 

yang dapat mengatur arah putaran kipas angin, menyalakan dan mematikan kipas 

angin, menentukan kecepatan kipas angin, dan menyalakan dan mematikan lampu 

emergency dan dapat memilih mode automatis atau manual dari kipas angin. 

 

3.3.Desain Perancangan Fisik 

Desain alat yang dibuat berupa kipas angin yang terintegrasi dengan sensor dan 

mikrokontroler sebagai pengolah data. Dengan dimensi sekitar (45 x 40 x 120) cm 

dengan berat berkisar kurang lebih 7 kilogram. Pada bagian kaki kipas angin 

terdapat sebuah baterai cadangan yang memiliki fungsi sebagai supply daya 

sekunder. Kemudian terdapat pula sensor suhu dan pendeteksi manusia serta 

lampu emergency yang terletak pada bagian tengah dari tiang penopang kipas 

angin. Selain itu, pada kerangka kipas angin terdapat sebuah box project yang 

berisi berbagai komponen elektrik yang telah dijelasan pada bab sebelumnya .  

 

 

 

Gambar 3. 3 Desain Fisik Alat Tampak Depan. 
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Gambar 3. 4 Desain Fisik Tampak Samping Kiri 

Pada desain ini kita dapat melihat fitur fitur yang ada pada alat yang tampak 

dari bagian depan diantaranya LED sebagai penerang di saat listrik dari PLN 

mengalami pemadaman, baterai Lead Acid sebagai supply daya sekunder, sensor 

infra merah yang dapat mendeteksi keberadaan manusia dan sensor suhu sebagai 

pengukur suhu dan kelembaban udara sehingga membuat kipas angin dapat bekerja 

secara otomatis, motor stepper sebagai penggerak kepala kipas angin. 

3.4. Prosedure Pengujian 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat 3 pengujian yang harus dilaksanakan, 

yaitu pengujian sensor passive infra red, pengujian sensor DHT11 dan pengujian 

motor penggerak. 

3.4.1.  Sensor Passive Infra Red 

 Pengujian yang dilakukan terhadap sensor passive infra red dilakukan 

dengan menguji jarak dan sudut deteksi dari sensor passive infra red. Prosedur 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

 

 

 



 

 

18 

Tabel 3. 1 Parameter Keberhasilan Dan Pengujian Sensor PIR 

Parameter Keterangan 

Tujuan Pengujian • Mendapatkan informasi mengenai 

seberapa besar sensitivitas sensor 

• Mengetahui jarak yang dapat dijangkau 

atau dideteksi oleh sensor PIR 

• Mengetahui sudut yang dapat dijangkau 

atau di sensing oleh sensor 

• Hasil sensing sensor PIR dapat 

menggerakkan kepala kipas angin 

Metode Pengujian 

Sensor 

• Mengaktifkan kipas angin dengan 

menghubungkan ke sumber listrik 

• Menggunakan kabel USB type B untuk 

melakukan pertukaran data antara laptop 

dengan Arduino 

• Melakukan monitor terhadap sistem kerja 

intelligent floor fan pada serial monitor 

• Seseorang beraktivitas seperti melakukan 

gerakan di depan sensor, kemudian tubuh 

manusia akan memancarkan cahaya 

inframerah pasif yang berbeda dari suhu 

sekitar akan ditangkap oleh sensor.  

• Pancaran sinar inframerah yang ditangkap 

oleh sensor  kemudian digunakan untuk 

menggerakkan kepala kipas angin 

• Status terdeteksi dan tidak terdeteksi oleh 

sensor PIR dapat diketahui dengan melihat 

pada serial monitor. 
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Parameter 

Keberhasilan 

Pengujian 

Sensor PIR berhasil mendeteksi keberadaan 

manusia dan dapat digunakan sebagai input untuk 

memberi perintah motor bergerak. 

Parameter yang 

diuji 

Jarak maximum yang dapat di sensing oleh sensor 

PIR, sudut maksimum yang dapat dibaca oleh 

sensor dan tegangan output ketika sensor PIR 

bekerja 

 

 Dalam melakukan pengujian sensor PIR dilakukan dengan tahapan seperti 

berikut : 

1. Pastikan sensor PIR yang digunakan telah terhubung ke Arduino 

2. Upload source code ke Arduino dengan laptop menggunakan kabel 

USB 

3. Lakukan gerakan di depan sensor hingga kepala kipas angin mengarah 

ke arah anda 

4. Kemudian lakukan gerakan dengan jarak yang berbeda-beda atau 

melakukan gerakan dengan perpindahan jarak 1m 

5. Setelah itu lakukan gerakan dengan perubahan sudut setiap 300 dan 

amati apakah motor stepper bergerak atau tidak 

 

3.4.2. Sensor DHT11 

 Pengujian yang dilakukan terhadaap sensor DHT11 dilakukan dengan 

menguji suhu yang dapat diukur oleh sensor DHT11. Sensor DHT11 akan 

diletakkan di dalam ruangan untuk mendapatkan pengukuran yang dihasilkan oleh 

sensor DHT11. Prosedur pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 3.2 
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Tabel 3. 2 Parameter Keberhasilan Dan Pengujian Sensor DHT11 

Parameter Keterangan 

Tujuan Pengujian  • Mengukur tegangan sensor ketika bekerja 

• Mengetahui besar sensitivitas sensor dengan 

mendapatkan nilai aktual dan nilai 

pengukuran 

Metode Pengujian Sensor  • Mengaktifkan kipas angin dengan 

menghubungkan ke sumber listrik 

• Menggunakan kabel USB type B untuk 

melakukan pertukaran data antara laptop 

dengan Arduino 

• Upload program untuk pembacaan sensor 

suhu 

• Melakukan monitor terhadap sistem kerja 

intelligent floor fan pada serial monitor 

• Ambil data suhu dan kelemaban udara yang 

tertera pada serial monitor dan bandingkan 

dengan alat ukur (thermometer) 

Parameter Keberhasilan 

Pengujian  

Sensor DHT11 berhasil mengukur temperatur dan 

kelembaban udara dalam ruangan yanga kemudian 

akan tampil pada serial monitor. 

Parameter yang diuji  Suhu ruangan yang dapat dideteksi oleh sensor 

DHT11, persentase kelembaban udara yang dapat 

diukur oleh sensor DHT11 dan tegangan output 

ketika sensor bekerja 

 

 Dalam melakukan pengujian sensor DHT11 dilakukan dengan tahapan 

seperti berikut : 



 

 

21 

1. Hubungkan sensor suhu pada arduino dengan kabel pada pin yang 

ditentukan 

2. Hubungkan arduino dengan laptop menggunakan kabel USB 

3. Selanjutnya upload source code dan jalankan program arduino 

4. Buka serial monitor untuk melihat suhu yang telah diukur sensor 

5. Amati dan bandingkan output hasil pengukuran sensor DHT dengan 

pengukuran thermometer tiap 30 menit 

 

3.4.3. Motor Penggerak 

 Pengujian terhadap motor penggerak  dilakukan dengan pengoperasian 

kipas angin dalam mode otomatis. Motor penggerak akan digunakan untuk 

menggerakkan baling-baling kipas angin dan mengarahkan kepala kipas angin ke 

arah manusia berada. Prosedur pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 

3.3 

Tabel 3. 3 Parameter Keberhasilan Dan Pengujian Motor Penggerak 

Parameter  Keterangan 

Tujuan Pengujian  • Untuk mengetahui respon motor stepper motor 

terhadap output sensor PIR 

• Untuk mengetahui arah putaran kepala kipas 

angin saat motor stepper beroperasi secara 

otomatis 

• Untuk mengetahui perubahan kecepatan baling-

baling kipas angin terhadap output sensor DHT11 
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Metode Pengujian 

Output Penggerak  

• Mengaktifkan kipas angin dengan 

menghubungkan ke sumber listrik 

• Menggunakan kabel USB type B untuk 

melakukan pertukaran data antara laptop 

dengan Arduino 

• Upload program untuk pembacaan sensor 

suhu 

• Melakukan monitor terhadap sistem kerja 

intelligent floor fan pada serial monitor 

• Tekan tombol  mode otomatis pada remote 

• Pengguna berada dihadapan kipas angin 

dengan posisi yang berbeda-beda 

• Perhatikan perubahan kepala kipas angin, 

apakah arah kepala kipas angin sesuai dengan 

posisi manusia berada  

• Perhatikan perubahan kecepatan baling-

baling kipas angin terhadap perubahan suhu 

yang di sekitaran ruangan 

Parameter 

Keberhasilan 

Pengujian  

- Arah kepala kipas angin sesuai dengan arah 

dimana manusia berada  

- Kecepatan  kipas angin akan bertambah jika 

suhu di ruangan semakin panas  

Parameter yang diuji  Motor stepper dapat menggerakkan kepala kipas 

angin ke posisi manusia berada dan baling-baling 

kipas angin dapat bergerak sesuai dengan perubahan 

suhu di dalam ruangan 

 

 Dalam melakukan pengujian motor penggerak dilakukan dengan tahapan 

seperti berikut : 

• Pengujian Motor Stepper 
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1. Hubungkan sistem intelligent floor fan ke sumber listrik 

2. Atur kipas angin bekerja pada mode otomatis dengan menekan tombol 

# pada remote 

3. Berdiri didepan salah satu sensor PIR kemudian lakukan gerakan 

4. Sensor PIR akan aktif dan memberi input-an ke motor stepper untuk 

melakukan swing di arah manusia berada 

5. Kemudian melakukan pergerakan di hadapan sensor PIR lainnya 

6. Perhatikan dan catat pergerakan sudut dari motor stepper 

7. Lakukan gerakan di hadapan setiap sensor PIR yang ada 

8. Kemudian tambah manusia yang berada di sekitaran kipas angin dengan 

posisi yang berbeda-beda 

9. Amati & catat perubahan sudut dari motor stepper ketika telah 

mendeteksi manusia 

• Pengujian Motor AC 

1 Hubungkan sistem  intelligent floor fan ke sumber listrik 

2 Atur kipas angin bekerja pada mode otomatis dengan menekan tombol 

# pada remote 

3 Kemudian buka serial monitor untuk mengetahui suhu yang di deteksi 

oleh sensor DHT11 

4 Apabila suhu yang di deteksi oleh sensor DHT11  >280C baling-baling 

kipas angin akan berputar dan jika suhu yang di deteksi oleh sensor 

DHT11 <280C maka baling-baling kipas angin akan berhenti berputar. 

Kedua kondisi tersebut sebagai parameter sistem dinyatakan benar.  

5 Amati & catat perubahan dari kondisi baling-baling kipas angin 

 

 

 

  


